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1 Indledning
1.1. Baggrund
På KL’s hjemmeside står der i forbindelse med den åbne skole, at “eleverne skal møde
virkeligheden uden for skolen. Det er en af vejene til at nå målet om, at alle elever skal blive så
dygtige, som de kan og trives. I den åbne skole kan eleverne lære det, de skal på andre
måder.” 1
Baggrunden for at udvikle samarbejdet med folkeskolerne i forhold til reformholdene er for
UngAalborg dels ændringerne af skoledagen i forhold til folkeskolereformen og dels 95%problematikken, hvor UngAalborg for flere år tilbage prioriterede en uddannelsesindsats for
at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og som ungdomsskolelederen udtrykker i
et interview, så hænger dette jo fint i tråd med folkeskolereformen. Ud fra en betragtning om
at folkeskolen kan én ting, og ungdomsskolen kan noget andet, fortsætter han: ”Hvis vi (red:
folkeskolen og ungdomsskolen) komplementerer hinanden, så kan vi meget mere sammen.”
For UngAalborg er det essentielt at bidrage til, at unge bliver dygtigere hver dag. Derfor
arbejder UngAalborg målrettet på at styrke og udvikle unges personlige, faglige, sociale og
kulturelle kompetencer. Det er en af ungdomsskolens kerneopgaver, jf. § 1 i
ungdomsskolelovgivningen: ”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og
uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og
bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til
aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”2
UngAalborg har gennem en årrække samarbejdet med flere af kommunens folkeskoler og
andre aktører på ungeområdet, men med den nye folkeskolereform blev det en oplagt
mulighed at nytænke og videreudvikle dette samarbejde. Hidtil har de fleste af UngAalborgs
tilbud på folkeskolerne ligget efter skoletid, som et fritidstilbud til de unge, om eksempelvis
hold i spansk, fransk, bevægelse, drama eller håndværk, men den længere og mere varierede
skoledag hænger nødvendigvis sammen med et ændret og anderledes fritidstilbud. For
UngAalborg har det altid været vigtigt, at vi skaber meningsfulde tilbud for kommunens unge,
så derfor var det naturligt at optimere samarbejdet med folkeskolerne på et mere
forpligtende plan end hidtil. Som ungdomsskolelederen udtrykker det: ”Vi tænker anderledes,
vi tænker mere ud af boksen og utraditionelt. Vi er ikke så bange for at støde hovedet og kroppen
imod nogle ting og slå os lidt. Vi har andre faggrupper, som vi kan trække ind meget lettere, end
folkeskolen kan. Vi er ikke bundet af bestemte fagkrav, så vi kan få forskellige kompetencer ind,
hvilket giver nogle andre produkter og oplevelser for unge. Vores tilgang til de unge er også lidt
anderledes.”
Som det også fremkommer af ungdomsskoleloven § 2, stk. 3, så forpligtes Ungdomsskolen til
at indgå i samarbejde med folkeskolerne. ”Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i
kl.dk
retsinformation.dk – under bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
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form af partnerskaber med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel
ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske
emner.”3 Endvidere kan skoleledelsen også give tilladelse til, at elever opfylder deres
undervisningspligt ved at deltage i ungdomsskolen, gældende for de fag i folkeskolens
fagrække. Af § 1, stk. 4 i den nye folkeskolereform frem ar det, at ”skolerne ind ar i
samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-,
folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, k nst o k lt rskoler o med de komm nale eller
komm nalt støttede m sikskoler o n domsskoler, der kan bidra e til o f ldelsen af
folkeskolens formal o mal for fa o obli atoriske emner. Komm nalbest relsen fastl
er
mal o rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for
samarbejdet” 4
Med denne forpligtigelse samt de nye arbejdstidsregler for lærerne kalder reformen på
omstilling og nytænkning, både i forhold til ungdomsskolevirksomhed og folkeskole.
Nytænkning
Med nytænkning og realiteten om ændringerne i de unges skoledag og fritidsliv for øje,
lancerede UngAalborg i januar 2014 et katalog med tilbud om diverse valghold,
understøttende undervisning og temadage og præsenterede det for skoleledelsen på alle
kommunens folkeskoler. Det betød en lang række af møder mellem ungdomsskoleledelsen og
skoleledelsen, hvor der blev udvekslet ideer og lavet aftaler for det gældende skoleår.
For UngAalborg har udviklingen i samarbejdet med skolerne betydet en omrokering af midler,
samt en omstrukturering af medarbejdere. Medarbejdere har fået nye roller, enten deltids
eller fuldtids, for at kunne varetage opgaven i forhold til det øgede samarbejde med
folkeskolerne.
Mål med reformholdene
Målet med indsatsen er målet i folkeskolereformen. At eleverne bliver dygtigere og deres
faglige læringsniveau øges. For UngAalborg er målet endvidere at kunne give dem noget andet
end folkeskolen. Ungdomsskolelederen udtrykker: ”Elever er forskellige, hvilket betyder, at de
lærer forskelligt. Her kan vi komme ind med at komplementere de forskellige læringsstile.
Folkeskolen er traditionelt set mere tvunget til at lave siddende undervisning frem for mere
kropslig.”
Aalborg Kommunes Skoleforvaltning har en opgave i at sikre optimalt effekt af
folkeskolereformen. I den forbindelse pointerer ungdomsskolelederen, at ”hvis man tager
kulturskolen, ungdomsskolen, UU-Aalborg, PPR og diverse foreninger med ind, så bør man også
få nogle bedre resultater, så det ligger jo implicit i hele folkeskolereformens ånd og tankegang.”

1.2 Evalueringsmetode
retsinformation.dk – under bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
kl.dk – under lovgivning
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Denne evalueringsrapport kommer dels til at handle om tilfredshed, da vi ikke kan teste
eleverne niveau. Som ungdomsskolelederen siger: ”Vi kan måle på, om undervisningen har
gjort dem mere motiveret for at modtage undervisning, om den har stimuleret deres
nysgerrighed og om det har stimuleret deres humør og sociale trivsel. Svarer nogle ja til det, er vi
kommet langt med det. Vores evaluering handler ligeså meget om, hvorvidt skolerne og lærerne
er tilfredse med samarbejdet.” Og dels kommer den til at omhandle de elementer i
reformsamarbejdet, som vi i fællesskab kan justere og optimere, så samarbejdet og kvaliteten
kan blive endnu bedre. Evalueringen skal ses som et udviklingsredskab til forbedring af
indsatsen.
I forhold til valg af metode har vi dels gjort brug af:
1) Tal og statistikmateriale over reformholdene hentet hos UngAalborgs administration
2) En spørgeskemaundersøgelse, udarbejdet i Survey Exact, der er sendt ud til hele
kommunens folkeskoleledere og kontaktlærere
3) Fokusgruppeinterviews og enkeltinterviews med skoleledere og kontaktlærere på
udvalgte skoler i kommunen. Her er udvalgt, så der både er større og mindre skoler,
samt fra både by og yderområder.
4) Fokusgruppeinterviews og enkeltinterviews af ungdomsskoleleder, koordinatorer,
samt undervisere og elever fra udvalgte reformhold.
Tal, statistik og spørgeskemaundersøgelsen er valgt for at opnå et bredt og kvantitativt
besvarelsesmateriale som supplement til de mere kvalitative interviews med relevante
personer i forhold til reformsamarbejdet.
Evalueringsrapporten er bygget op omkring et indledende afsnit, der klarlægger baggrunden
for og rammerne omkring samarbejdet mellem folkeskolerne og UngAalborg i forbindelse
med skolereformen. For at give et overblik over antallet af reformhold danner afsnit to
rammen om statistikker og tal, som er relevant i de sidste par års udvikling af
reformsamarbejdet.
Herefter sættes der fokus på de kvalitative resultater, hvor vi først redegør for tilfredshed,
udbytte og virkning samt hvilke elementer, der dels øger det positive udbytte og samarbejde
og hvilke elementer, der dels udfordrer det positive udbytte og samarbejde. Under afsnittet,
der omhandler hvilke elementer, der øger det positive udbytte og samarbejde berører bl.a.
mødestruktur, kommunikation og engagement. Og under afsnittet der vedrører udfordringer
for udbytte og samarbejder kommer vi bl.a. ind på uklarheder, manglende viden og
besværlige kommunikationsveje.
Vi afslutter med en opsummering, hvor vi kommer med en række anbefalinger i forhold til det
videre samarbejde mellem UngAalborg og folkeskolerne i forhold til folkeskolereformen.
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1.3 Beskrivelse af organisering omkring indsatsen
Organiseringen og proceduren omkring reformholdene kan beskrives ud fra nedenstående
cirkeltegning:

Beskrivelse af det cirkulære forløb omkring dannelsen af reformholdene.
Informationsmøder i netværkene:
Møder mellem ungdomsskoleleder, viceungdomsskoleleder, skolelederne og viceskolelederne
i de 9 netværk, som UngAalborg opererer med.
Informationsmøder på de enkelte skoler:
Møder mellem ungdomsskoleleder, viceungdomsskoleleder, skoleleder og viceskoleleder på
de enkelte skoler. På møderne deltager så vidt muligt også UngAalborgs kontaktlærer på den
enkelte skole. På dette møde kommer den enkelte skole med ønsker i forhold til valghold,
understøttende undervisning og temadage.
Koordinatorer i kontakt med skolerne:
UngAalborgs koordinatorer tager kontakt til de enkelte skoler for at indgå aftaler omkring de
ønskede valghold, understøttende undervisning og temadage. Det er koordinatorens opgave
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at være bindeled mellem skolerne, UngAalborg og underviserne på de enkelte hold. Det er
også i denne fase, at koordinatorerne finder undervisere og inddrager UngAalborgs
administration i forbindelse med oprettelsen af holdene. Og hvor skolerne udbyder
valgholdene til eleverne på de enkelte skoler.
I løbet af foråret melder skolerne tilbage til UngAalborg, om hvilke hold der har været
tilslutning til på den enkelte skole og herefter bliver holdene endeligt oprettet og
koordinatorerne ansætter undervisere til de enkelte hold.
Når underviserne er ansat begynder de at lave undervisningsplaner for de enkelte valghold og
bliver introduceret til skolen. Herefter begynder undervisningen for den aftalte periode.
Når undervisningen er endt, evalueres forløbet sammen med eleverne. Underviserne
evaluerer endvidere hele forløbet på et møde med de ansvarshavende koordinatorer samt i
netværkene.

2 Overblik – tal og statistik
I dette afsnit skabes der overblik over de hold, understøttende undervisning og temadage,
som UngAalborg har haft på folkeskolerne, siden reformen blev indført i 2014. I tabellerne
over holdaktiviteter på skolerne fremgår det hvilke holdtyper, antal hold samt antal elever,
der har været i henholdsvis skoleåret 2014/15 og skoleåret 2015/16. For overskuelighedens
skyld har vi inddelt holdene i forskellige temaer; friluftsliv, drama, sprog,
miljø/bæredygtighed, bevægelse, psykologi/filosofi og team og samarbejde. Temaerne
ændret sig fra skoleår til skoleår, da der sker en løbende udvikling af holdene.
For skoleåret 2014/15 har der været følgende hold og antal elever:
Holdtype
Sprog
Drama
Friluftsliv
Psykologi/filosofi
Miljø og bæredygtighed
/natur
Bevægelse
Team og samarbejde
Diverse hold
I alt

Antal hold
15
8
21
3
7

Antal elever
277
127
287
35
128

15
4
13
86

446
215
268
1.783
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Der har været følgende Talenthold på ungdomsuddannelserne, primært på Hasseris
Gymnasium og Aalborghus Gymnasium:
Holdtype
Dansk
Biologi
Engelsk
Musik og medier
Miljø og bæredygtighed
Historie
Fysik
I alt

Antal elever
12
27
10
7
11
14
15
96

Som det fremgår af nedenstående statistik, har der været betydeligt flere reformhold i
skoleåret 2015/16 end i det første år med folkeskolereformen. Samarbejdet med skolerne er
blevet udbygget, og flere skoler er gået ind i samarbejdet. For skoleåret 2015/16 har der
været følgende hold og antal elever:
Holdtype
Sprog
Drama
Friluftsliv
Psykologi
Miljø og bæredygtighed
Bevægelse
Team og samarbejde
App/spiludvikling
Håndværk/Design
Diverse
I alt

Antal hold
20
6
26
7
4
35
24
18
5
13
154

Antal elever
401
40
416
147
46
776
1163
305
99
483
3.876

I forhold til skoleåret 2014/15 har der også været en stigning i antallet af talenthold, samtidig
med at flere af ungdomsuddannelsesinstitutionerne er kommet med i samarbejdet. Ud over
Hasseris Gymnasium og Aalborghus Gymnasium deltager i skoleår 2015/16 også
Dronninglund Gymnasium, HHX Saxogade og HTX. Der er følgende hold i skoleåret 2015/16:
Holdtype
Antal elever
Iværksætteri og innovation
37
Language and Culture
28
Findes der fattigdom i
15
Danmark?
Astrofysik og matematik
20
Liv i universet
15
Finans
20
____________________________________________________________________________________________________________
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Global økonomi og
markedsføring
Teknologi og design
Biologi og idræt
Psykologi
Astronomi og matematik
Musik
Generation selfie
I alt

19
10
9
25
20
6
19
243

Som det ses i ovenstående statistikker er arbejdet med folkeskolereformen i god udvikling.
Tallene gælder for hold frem til nytår 2015, så oveni dette er der endvidere indgået aftaler om
143 valghold, 24 forløb inden for understøttende undervisning, 21 temadage og 18 talenthold
gældende for foråret 2016.

3 Tilfredshed, udbytte og virkning
I dette afsnit vil vi se nærmere på skolernes tilfredshed med UngAalborgs reformhold og
samarbejdet med UngAalborg. Derudover vil vi udbrede, hvilket udbytte og hvilken virkning
skolerne og eleverne oplever at få ved reformholdene, ligesom vi vil undersøge, hvad parterne
oplever, at UngAalborgs undervisere og det anderledes tilbud kan.
UngAalborgs rolle i forhold til den nye folkeskolereform
80% af de adspurgte skoleledere og kontaktlærere oplever, at UngAalborgs reformhold har
bidraget til deres implementering af den nye folkeskolereform.

I interviews uddyber både skoleledere og kontaktlærere, at de oplever, at UngAalborgs
reformhold har været et rigtig godt tilbud i forhold til at få en anderledes undervisning ind i
skolen udefra. Det hjælper dem med at løse det øgede krav om bevægelse i undervisningen,
ligesom kravet om den understøttende undervisning er noget, som UngAalborgs reformhold
byder ind med at løse. En del skoleledere fortæller, at det har lettet skolens lærere, at noget af
den nye, anderledes undervisning varetages af undervisere udefra, da lærerne ikke altid selv
har kompetencerne til det. På samme måde bidrager UngAalborg med en masse faciliteter,
som skolerne ikke selv har til rådighed – eksempelvis friluftsudstyr. Da lærerne med den nye
reform har fået anderledes arbejdstid, kan det på nogle skoler opleves som en udfordring at
____________________________________________________________________________________________________________
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samle lærerne til møder. Ved hjælp af UngAalborgs reformhold kan det i højere grad lykkes
skolerne at fritage deres egne lærere fra undervisning. Denne tid kan således bruges på
mødetid, forberedelse og andre opgaver i stedet. Dette oplever de som værdifuldt.
Udbud og kvalitet
Skoleledere og kontaktlærere er generelt tilfredse med UngAalborgs udbud af hold.

59 % svarer, at de oplever et stort og varieret udbud, og yderligere 37% svarer, at der er et
tilfredsstillende udbud. Kun 5 % svarer, at udbuddet af hold ikke er tilfredsstillende. Af
ønsker til andre hold foreslås: musik, motorlære, førstehjælp, madkundskab og kampsport.
Skoleledere og kontaktlærer oplever generelt, at kvaliteten af reformholdene er god.

77% af de adspurgte oplever, at kvaliteten af reformholdene er rigtig god eller god. 21 %
oplever, at kvaliteten er middel, og kun 2 % har oplevet en dårlig kvalitet. I de udførte
interviews tilkendegiver både ledere og kontaktlærer ligeledes, at de generelt oplever en
rigtig god kvalitet. En af de interviewde skoleledere siger, at det er ”Rigtig gode og fornuftige
tilbud, der virkelig rammer vores børn”. En anden udtrykker, at det er ”Imponerende hvordan
opgaven bliver løftet”. Mens en tredje fortæller følgende om sin oplevelse af kvaliteten af
UngAalborg reformhold: ”Jeg synes, Ungdomsskolen har løftet det til bravour. Det er så
velorganiseret”.
Elevernes udbytte
Generelt oplever skoleledere og kontaktlærer, at eleverne får et godt udbytte af både valghold
og understøttende undervisning. I de situationer, hvor eleverne ikke har fået det ønskede
udbytte, har det ifølge ledere og kontaktlærere skyldtes udbytning af undervisere undervejs,
____________________________________________________________________________________________________________
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for uerfarne undervisere eller manglende forventningsafstemning omkring holdenes indhold.
Disse elementer vil blive dd bet i ka itlet ”Elementer, der dfordrer det ositive db tte o
samarbejde.” Men dette har dog kun fundet sted i meget få tilfælde.
De interviewede elever oplever, at de har fået et stort udbytte af UngAalborgs reformhold
både fagligt, socialt og personligt. De oplever generelt at være informeret omkring læringsmål
for det enkelte hold, og at de også løbende følger med i, at de når de enkelte mål. De oplever at
møde nye mennesker på holdene både på tværs af årgange internt på egen skole men også
nogle gange på tværs af skoler i lokalområdet. Dette, tilkendegiver de, er positivt, da de på
denne måde har mødt andre med samme interesser. Der er også mange af eleverne, der
oplever, at de har fået et personligt udbytte. Her nævnes bl.a., at de har overskredet egne
grænser og på denne måde fået mere mod og selvtillid, samt at de er blevet bedre til at stille
sig op foran klasse og holde oplæg. Nedenstående er citatuddrag fra de adspurgte elever, der
repræsenterer et bredt udvalgt af reformholdene:
”Jeg har fået en større viden, og mere viden om mindre nicher, men også et bedre fundament for
at forstå biologi” – elev fra Miljøvalghold
”Jeg er blevet mere bevidst om hvad man selv kan gøre for at passe på miljøet og er blevet mere
interesseret i det og læser mere om det” – elev fra Miljøvalghold
”Jeg er blevet mindre genert” – elev dramahold
”Jeg er blevet bedre i skolen og socialt og selvtillidsmæssigt” – elev dramahold
”Vi har lært at løbe rigtigt, og noget om kroppen og endorfiner – det er lige inden vi får fri og så
har vi det super godt bagefter” – elev bevægelsesbånd
”Vi har fået et super godt fundament, der har gjort at vi har haft nemmere ved spansk her på
gymnasiet” – elev spanskhold
”Det har været rigtig godt for mig at blive udfordret på noget af det der normalt ikke er mig” –
elev frilufthold
”Det har været en anderledes måde at gå i skole på, vi har prøvet en masse nyt og har
overskredet vores grænser” - elev frilufthold
”Jeg har lært hvad det forskellige værktøj hedder og noget om hvad det kræver at være
håndværker” - elev håndværk
”Jeg har fået en større tro på mig selv” – elev musikhold
Samarbejdet mellem UngAalborg og skolerne
De interviewede parter fra både UngAalborg og skolerne tilkendegiver, at de oplever et rigtig
godt samarbejde. Faktisk oplever parterne, at samarbejdet er blevet endnu bedre, efter
reformholdene er startet op på skolerne. Som en skoleleder udtrykker det, så ” oplever vi kun,
at samarbejdet er blevet tættere”. I forlængelse heraf oplever skolelederne, at de nu er mere
bekendt med UngAalborgs aktiviteter og kontaktlærernes rolle. Ligeledes oplever de, at
informationsmøderne, som afholdes i netværkene - og altså dermed inkluderer flere skoler har været godt for at skabe endnu bredere samarbejder omkring hold og projekter. Skolerne
oplever, at UngAalborg gør, hvad de kan, for altid at løse opgaven – også selvom skolerne i
sidste øjeblik mangler et hold. En skoleleder fortæller ”vi bliver altid mødt med velvilje ”, mens
en anden skoleleder suppler at ”Med UngAalborg kan alt lade sig gøre” . De oplever på denne
måde, at stort set alt kan lade sig gøre, og at der altid findes gode løsninger parterne imellem.
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UngAalborgs undervisere og det anderledes tilbud
I spørgeskemaet tilkendegiver ledere og kontaktlærer, at det bedste ved UngAalborgs tilbud
er, at de er anderledes – at det er noget helt andet, end det eleverne ellers møder, og at
eleverne bliver udfordret på nogle måder, som de ellers ikke ville blive udfordret på.
Derudover er de generelt meget tilfredse med underviserne, som også opleves som meget
kompetente og entusiastiske. Det er dog vigtigt at nævne, at der er nogle skoler, der har
oplevet undervisere, der ikke har været egnet til opgaven med at undervise i folkeskolen – her
oplever skolerne dog, at der er blevet taget hånd om problemstillingen, og at det er blevet løst.
Dette vil blive derli ere dd bet i afsnittet: ”Elementer, der dfordrer det ositive db tte
og samarbejde.”
De adspurgte elever udviser stor tilfredshed med deres undervisere. De oplever, at
underviserne er meget anderledes end deres lærere i skolen, at de laver mange anderledes
aktiviteter, og at de føler sig rigtig godt tilpas i undervisernes selskab. Yderligere fortæller
eleverne, at de bliver lyttet til og har mulighed for at få indflydelse på undervisningen. Nogle
af eleverne oplever, at det har stor værdi, at de kommer væk fra skolen ved eksempelvis
friluftsaktiviteterne, håndværksfagene eller miljøholdene, da dette giver nogle andre
muligheder, og at det gør, at de herefter glæder sig til at komme tilbage til skolen igen.
Nedenstående er nogle af de citater, som eleverne på de forskellige hold kom med ved
interviewene:
”Han er sjov og han forstår at snakke til os på et sprog så vi også er med” – elev friluftskolen
”Han har lyst til at være der og han forstår os” – elev friluftskolen
”Det er et rigtig vigtigt afbræk i skoledagen, og så glæder man sig også til at komme tilbage til
skolen igen” - elev friluftskolen
”De er rigtig gode, venlige og flinke” – elev håndværk
”Vi føler os velkomne” – elev håndværk
”Det er fedt at komme lidt væk fra skolen og arbejde i et rigtigt værksted” – elev håndværk
”Hun var bare så engageret. Hun havde altid små kort med som var klippet helt fint ud og gjort
klar” – elev sproghold
”Han møder altid velforberedt op” – elev miljøhold
”Han er bare god til at fortælle og han er også ret ung og det er inspirerende” – elev miljøhold
”Han er passioneret og dygtig” – elev miljøhold
”Det er bare noget helt andet end skolen og det er fedt” – elev frilufthold

3.1 Elementer, der øger det positive udbytte og samarbejde
I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvilke elementer i arbejdet omkring reformholdene, der er
med til at øge det positive udbytte – altså hvilke elementer, der er særligt vigtige og træder
særligt frem, når samarbejdet og udbyttet af holdene fungerer og virker.
Informationsmøderne
På de indledende informationsmøder fortæller UngAalborgs ledelse om de tilbud UngAalborg
har for det kommende skoleår. Disse møder bliver afholdt i de 9 netværk, som UngAalborg
opererer med. Det betyder, at flere skoler fra det samme område er med til det samme møde,
hvilket de adspurgte skoleledere og kontaktlærere oplever, som et positivt element.
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73% er enten rigtig godt eller godt tilfreds. 15 % er middel tilfreds, og 12 % af de adspurgte
har ikke deltaget i de indledende møder.
I de udførte interviews tilkendegiver ledere og kontaktlærer, at de indledende møder er af
stor betydning. En skoleleder siger, ”vi har været yderst tilfredse med møderne”, mens en
anden supplerer, at ”der sker noget, når man sætter sig ned om et bord”. Her får de et overblik
over tilbuddene, og de får mulighed for at lave aftaler med de andre skoler i området i forhold
til at samle eleverne på tværs af skoler, så de på denne måde kan udbyde flere valghold. I
forhold til materialerne udtrykker en skoleleder: ”Materialerne er så flotte, og det betyder
alligevel også noget”. De oplever nogle meget flotte materialer, som også har en positiv
betydning. Flere af lederne oplever, at de på disse informationsmøder også har mulighed for
at strikke løsninger sammen, som er et særligt behov på deres skole. Dette har bl.a. resulteret
i rojektet ”Accelerator,” som var et 3 ers ilot rojekt for dren e, som o levede
udfordringer i skolen som følge af faglige, sociale eller personlige vanskeligheder. Det opleves
på denne måde som et rum, hvor løsninger kan findes i et fint samarbejde på tvær af skoler og
med UngAalborg som samarbejdspartner.

Koordinatorerne
UngAalborgs koordinatorer er dem, der overtager kommunikationen efter skolernes
bestillinger af hold. Koordinatorerne fungerer altså som bindeled mellem skolerne,
underviserne og UngAalborg som organisation. Koordinatorerne har derfor en yderst central
rolle og opleves da også som meget vigtig for at sikre det positive udbytte og samarbejde.
Skolerne oplever generelt at have en positiv kommunikation med koordinatorerne, og de
oplever, at udfordringer samt eventuelt nye forespørgsler løses. Der, hvor samarbejdet kører
mest gnidningsfrit er på de skoler, som kun har en koordinator. En skoleleder udtrykker:
”vores koordinator har været inde over alt, hvad vi har herude. Det er et vigtigt parameter. Det
kører bare”.
Det opleves altså meget vigtigt for skolerne, at der kun er én person, de skal kommunikere
med omkring udfordringer med holdene, da det ellers bliver for uoverskueligt i en travl
hverdag, hvem de skal tage kontakten til.
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Kontaktlærerne
Kontaktlærernes dobbeltrolle – dels som ansat lærer på den pågældende skole og dels
UngAalborgs talerør på skolen – er afgørende i forhold til at få UngAalborgs reformhold til at
fungere på skolerne. Som det bliver sagt i et af interviewene, så ”er det vigtigt, at skolens
kontaktlærer er helt central i aftalerne mellem skole og UngAalborg”. Den gode kommunikation
mellem koordinatorerne og kontaktlærerne er afgørende for det positive udbytte af og
samarbejde omkring reformholdene. Da skolernes hverdag er præget af travlhed og mange
ting, der skal gå op i en højere enhed, er det vigtigt, at der er en medarbejder på skolen, der
har overblik og ansvar, hvis der opstår en udfordring med reformholdene. Som en af
koordinatorerne udtrykker det, ville ”det mest ønskelige være, at det altid er UngAalborgs
kontaktlærer, der er min kontaktperson”. Ligeledes er det vigtigt, at koordinatorerne ved,
hvem de skal kontakte, hvis der opstår en udfordring for dem vedr. sygemeldinger,
elevfravær, lokaler, nøgler, transport eller lignende. I tilfælde af hold på tværs af skoler, er det
derfor ligeledes vigtigt, at der aftales en fast kontaktlærer, således at der ikke er eksempelvis
3 kontaktlærere på et enkelt sproghold. Det er meget forskelligt, hvor meget kontaktlærerne
har været inddraget i processen på de enkelte skoler. Det er dog tydeligt, at det har været
positivt, at kontaktlærerne har været med på de indledende informationsmøder, således at de
er en del af hele processen.
Dygtige og engagerede undervisere, der VIL de unge
At UngAalborg leverer dygtige og engagerede undervisere er en yderst vigtigt faktor i forhold
til at sikre det positive udbytte og samarbejde. Eleverne fremhæver især, at det betyder meget
for dem at møde en underviser, som de hurtigt får et godt forhold til – som er rar, sjov og får
dem til at føles sig godt tilpas. Derudover betyder det noget, at underviseren er meget
engageret i sit fag og altid møder velforberedt op. Ligeledes betyder det noget, at de bliver
udfordret, og at de møder noget andet, end det de møder i skolen. Det kan både være i selve
faget, undervisningsmetoder, steder eller aktiviteter. Eleverne tilkendegiver, at de møder en
friere undervisningsform, hvor de i høj grad kan have medindflydelse. I forlængelse af dette
udtrykker en af underviserne også, at ”vi lægger meget mærke til de unges interesser, og
undervisningen kan løbende rettes mere mod, hvad de gerne vil, og på denne måde kan det gøres
mere vedkommende for dem”.
Skolens engagement og modtagelse
Det er meget forskelligt, hvordan skoleledere og kontaktlærere interesserer sig for og
modtager underviserne fra reformholdene. Både undervisere og koordinatorer tilkendegiver
dog, at det er vigtigt, at der er en god kontakt til skolen. Det er betydningsfuldt, at skolen
interesserer sig for og reagerer på, hvis eleverne ikke møder op på holdene, og det er vigtigt,
at underviserne bliver mødt positivt og har en fornemmelse af, at de er velkomne på skolen.
Holdene kører bedst, når eleverne får en oplevelse af, at både skolen og underviserne fra
UngAalborgs reformhold er positive overfor og engageret i deres deltagelse på holdet, og at
udfordringer bliver løst i fællesskab.
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Professionel og klar kommunikation
Alle parter er enige om, at kommunikationen er altafgørende for, at udbytte og samarbejde
bliver optimalt. Der er meget, der skal koordineres og aftales for at holdene kører, og dette
kræver en meget professionel kommunikation. Mange aftaler bliver lavet telefonisk., men det
opleves som yderst vigtigt, at større aftaler og vigtige detaljer efterfølgende kommer på skrift
og bliver mailet mellem parterne.

Skoleledere og kontaktlærere er generelt godt tilfredse med den overordnede kommunikation
mellem UngAalborg og skolen. 66% svarer, at kommunikationen er rigtig god eller god. 27%
svarer at den er middel, og 7% mener, at den er mindre god eller dårlig. Denne statistik bliver
fint understøttet af en kontaktlærer, når vedkommende udtrykker, at ”der er altid en
koordinator, man kan gå til, og de har styr på deres ting, og hver gang man har haft en
telefonisk kontakt, så kommer det på skrift bagefter, og det gør UngAalborg professionel”.
Koordinatormøder
Møderne mellem de forskellige koordinatorer er vigtige - for at sikre det positive udbytte og
samarbejde - af flere årsager. På nogle skoler er alle holdene samlet ved en koordinator,
selvom det er forskellige koordinatorer, der har fundet undervisere og indhold.
Koordinatormøderne sikrer, at der er tid til at samle op og videregive information.
Koordinatormøderne fungerer også som forum for udvikling af indsatsen. Her kan indsatsen
evalueres og tilrettes på baggrund af de erfaringer, som koordinatorerne oplever på skolerne.
Hvis der opstår nye behov på skolerne, kan der tales om udvikling af nye holdtyper, og det
bliver på møderne muligt at benytte sig af hinandens netværk.

3.2 Elementer, der udfordrer det positive udbytte og samarbejde
I dette afsnit vil vi se nærmere på hvilke elementer, der gør sig gældende, når der er
udfordringer med at sikre det positive udbytte og samarbejde.
Manglende forventningsafstemning
Et af de elementer, der hyppigst udfordrer det positive udbytte og samarbejde, er manglende
forventningsafstemning. Dette kommer til udtryk i interviews med både skoleledere,
kontaktlærere, koordinatorer og undervisere. Da der jo er tale om aftaler på tværs af to
____________________________________________________________________________________________________________
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forskellige organisationer med forskellige love, regler og muligheder, kan det nogle gange
være svært at forstå hinandens kulturer. Dette gør, at det er endnu vigtigere at sikre, at der er
en klar forventningsafstemning. Som en skoleleder udtrykker det: ”Forventningsafstemning er
det aller, aller vigtigste”.
Koordinatorerne oplever indimellem, at der opstår misforståelser omkring, hvad skolens
forpligtelser er, og som en koordinator konkluderer så ”skal der laves nogle helt klare aftaler
med skolerne om, hvad deres forpligtelser er”. Det kan være noget så simpelt som at sikre, at
undervisere kan komme ind i lokaler på skolen, eller at der bliver stillet et passende lokale til
rådighed. Men det kan også være at tænke på, hvordan eleverne kommer fra skolen til en
anden destination, hvor det pågældende hold skal foregå.
Nogle skoler oplever ikke, at de er blevet gjort opmærksomme på, at nogle af holdene kun kan
have et begrænset antal elever. Ligeledes er der nogle hold, der har brug for et bestemt
timetal pr. gang, som kan udfordre skolernes planlægning – eksempelvis ved
weekendundervisning. Det er nogle af de udfordringer, som nogle skoler oplever, at de ikke er
blevet informeret nok om, da de bestilte holdene.
På denne måde opstår der til tider misforståelser mellem de to organisationer. Skolerne
oplever nogle gange, at der er mangel på forståelse for de rammer og begrænsninger, der er i
folkeskolen – transport af elever, tidspunkter for skoletid osv. Ligeledes oplever
koordinatorer og undervisere nogle gange at møde et meget rigidt system, hvor skolen ikke
altid er indstillet på at give plads til nogle lidt anderledes måder at organisere holdene på – da
dette ofte kræves for at kunne skabe de anderledes og udfordrende aktiviteter for eleverne.
Hold – indhold og beskrivelse
At alle hold har klare beskrivelser - så der ikke kan opstå uvished omkring indholdet - er
yderst vigtigt. Både skoleledere, kontaktpersoner, koordinatorer og undervisere nævner dette
punkt i interviews. Der har været episoder, hvor der har været uklarhed omkring indholdet
på nogle af reformholdene. Dette har gjort, at eleverne har fået en beskrivelse af holdene fra
skolen, som ikke matcher det, som holdet reelt indeholder, og som UngAalborg har
undervisningskompetencer til. I den forbindelse beskriver en underviser: ”Jeg har oplevet, at
informationen er gået helt galt – hvor eleverne simpelthen regnede med, at de skulle noget helt
andet – og det gjorde, at det var meget svært at fange dem”. I tilfælde som dette, kan det være
yderst svært for underviseren at sikre udbytte, da eleverne ikke kan finde motivationen for et
hold, der er noget helt andet end forventet.
Uklarhed omkring aftaler
Nogle skoleledere og koordinatorer oplever, at der kan opstå en uklarhed omkring, hvad der
kan lade sig gøre som resultat af, at koordinatorerne ikke er med på informationsmøderne.
Nogle skoleledere har i forlængelse af dette oplevet, at de har lavet nogle aftaler på
informationsmøderne, som senere i kontakten med koordinatorerne ikke kan lade sig gøre.
Som en af de adspurgte koordinatorer siger, så ”er ledelse hos UngAalborg god til at sælge, men
det kunne være dejligt at blive involveret i, hvad der bliver solgt”
Enkelte skoleledere tilkendegiver, at disse uklarheder yderligere har resulteret i, at det har
været svært at danne sig et overblik over aftalerne, og at der dermed også har været rod i
faktureringen af holdene. ”En af svaghederne i systemet er mellem det, vi aftaler med ledelsen
hos UngAalborg og så til det, der i realiteten kan udføres”.
____________________________________________________________________________________________________________
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På de skoler, hvor der er flere koordinatorer og/eller flere kontaktlærere kan der ligeledes let
opstå en uklarhed omkring aftalerne i hverdagen. Det kan være svært at gennemskue, hvem
man skal have fat i, og der kan gå vigtige oplysninger/kommunikationer tabt. Derfor er det et
ønske fra skolerne, at der kun er én koordinator, ligesom det er et ønske fra koordinatorerne,
at der som udgangspunkt er én kontaktlærer på skolen.
Uklarhed om kontaktpersonernes tid og forhold
På flere skoler giver både skoleledere og kontaktlærere udtryk for, at der ikke har været
klarhed omkring kontaktlærerens rolle i forbindelse med reformholdene, og at det har taget
mere af kontaktlærerens tid, end hvad der gives timer til. Desuden oplever nogle
kontaktlærere ikke at være klædt ordentlig på til opgaven, da han/hun ikke har været med på
de indledende møder og derved ikke har været bekendt med de indgåede aftaler fra starten.
En kontaktlærer siger i den forbindelse: ”I forhold til de timer jeg har haft, har det ikke svaret
til beskrivelsen af mine kontaktlæreropgaver. Jeg har haft alt for mange overtimer i forbindelse
med det her – at sørge for at de kan komme ind på skolen, dagbøger og afbud – og alle de
arbejdsopgaver havde jeg ikke lige set komme. En forventningsafstemning mellem skolen og
UngAalborg, der ikke har været helt klar”.

Undervisere med manglende erfaring
Nogle skoleledere giver udtryk for, at det kan være problematisk, at nogle af underviserne på
reformholdene ikke er klædt tilstrækkeligt på til at undervise i folkeskolen. En skoleleder
siger: ”Nogle er meget unge og mangler lidt fornemmelse for, hvad det vil sige at undervise i en
folkeskole”. Dette tilkendegiver koordinatorerne også, at de er bekendt med. Det opleves dog
til tider som en udfordring at have den fornødne tid til at finde undervisere i tide, så
koordinatorerne kan afdække både deres faglige evner samt evner til at skabe relationer til
eleverne. For en del af underviserne er det helt nyt at undervise i folkeskolen, og derfor er det
vigtigt, at de informeres om hverdagen, mangfoldigheden af elever, mulighederne og
begrænsningerne i folkeskolen. Koordinatorerne oplever generelt et tidspres i forhold til at
finde undervisere, når elevtal og hold indberettes forholdsvis sent fra skolerne – og grundet
samme tidspres kan det være en stor udfordring at sikre underviserne den fornødne viden.
Dette understreges af følgende citat fra en koordinator: ”Mange af de undervisere vi finder er
ildsjæle og fagnørder, der brænder for deres fag – og så skal de være gode til at være sammen
med børnene. Men nogle gange kan vi ikke nå at besøge alle, og så er der nogle gange, det ikke
helt er den kvalitet, vi gerne vil have”.

4 Konklusion
4.1 Opsummering og anbefalinger
Overordnet set er der stor tilfredshed med samarbejdet omkring folkeskolereformen. Noget af
det, som vægtes højest, er at samarbejdet er givtigt og ikke mindst bidrager til, dels at
eleverne kan lære det, de skal på en anderledes måde og dels at eleverne oplever, at de bliver
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dygtigere; jævnfør elevcitaterne på side 11. Ligeledes bidrager reformholdene til at løse
folkeskolernes implementering af folkeskolereformen og de nye udfordringer, både i forhold
til undervisning udefra, mere bevægelse og mødetid til lærerne. Der er et velfungerende
samspil og samarbejde mellem folkeskolerne og UngAalborg, som med nogle justeringer kan
optimeres og blive endnu bedre. Det er især tydelighed omkring forventningerne til hinanden,
der skal arbejdes endnu mere med. Derudover vil det gavne samarbejdet, hvis
kommunikationskanalerne bliver endnu mere klar for alle parter. To forskellige
organisationer og kulturer skal lære hinanden bedre at kende, og dette sker løbende i takt
med at samarbejdet udvides. men som ungdomsskolelederen pointerer, så ”har vi haft et
meget positivt og konstruktivt samarbejde med skolerne, og det har været spændende. Det er
foregået i en rigtig god ånd”.
På baggrund af evalueringsrapporten vil evalueringsgruppen anbefale følgende i det
fremadrettede arbejde med folkeskolereformen:
Anbefalinger:
 At skoler som har mere end 5 valgfag i samarbejde med UngAalborg har én
koordinator at kommunikere med. Dette skal være en af de fuldtidsansatte
koordinatorer. Vedkommende kommunikerer efterfølgende med de interne
koordinatorer hos UngAalborg.
 At skolerne opfordres til at kontaktlærerne fra UngAalborg sidder med til alle møder
med skolerne og sættes ind som bindeled, og at der i forbindelse med dette sikres en
klar aftale om kontaktlærernes timer mellem skole og UngAalborg.
 At beskrivelse af tilbudte fag og aktiviteter videreudvikles og at dette medvirker til at
sikre at forventningerne til skolen tydeliggøres.
 At konceptet med information af underviserne videreudvikles så opgaven er klargjort
og forventningerne er afstemt, og at underviserne sikres den fornødne viden om det at
undervise i folkeskolen. Endvidere indføres et obligatorisk pædagogisk grundkursus
for de ikke pædagogisk uddannede undervisere.
 At der i samarbejde med skolerne udvikles en kommunikationsmodel som sikrer en
tydeligere kommunikation af forventningerne skolerne og UngAalborg imellem.
 At medarbejdere internt i UngAalborg undersøger, hvordan vi gennem reformarbejdet
kan få tilbageløb til ungdomsskole og benytte det i andre sammenhænge i
organisationen.
 At der arbejdes med udviklingsmulighederne på hele talentområdet
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